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DOTL 2008-2013: 
5 år med tros- og livssynsdialog    
- Hvor går veien videre? 
 

Seminaret holdes i Bragernes menighetshus og er  
en del av Drammen Sacred Music Festival som 
arrangeres 17.-22. september. 

www.drammensacred.no  

 

Program  
09.30 Kaffe og te - registrering  
Registrering av seminardeltagere.  
 
10.00 Åpning  
Velkomst v/ DOTL-leder Anne Grete Spæren 
Rørvik  
Åpningshilsen v/ stortingsrepresentant Lise 
Christoffersen (Ap)  
 
10.30 Erfaringsdeling fra England   
DOTLs viktigste inspirasjonskilde og 
fødselshjelper er dialogarbeidet i Leicester, 
England. Dr Andrew Wingate, Dr 
Shanthikumar Hettiarachchi og Mr Suleman 
Nagdi  fra Leicester innleder om religiøse 
lederes rolle i utviklingen av et multikulturelt 
samfunn.  
 
Samtale ledet av Ivar Flaten, sogneprest i Fjell 
menighet og initiativtaker til DOTL.  
NB: Denne bolken holdes på engelsk 
 
11.45 Foredrag  
Hva betyr tro- og livssynspolitikk for byens 
utvikling og liv: Hvordan ser Drammen ut 25 
år fram i tid? Teologiprofessor Oddbjørn 
Leirvik, Universitetet i Oslo.  
 
12.30 Lunsj  
 

13.15 Kulturinnslag ved barn/unge fra 
Drammen by  
 
Panelsamtale 13.30 
Religions- og livssynspolitikk i Drammen 
og i Norge. Hvilken rolle kan og bør et 
tros- og livssynsforum spille? 
 
Samtaleleder Geir Arne Bore, redaktør 
Oddbjørn Leirvik, Universitetet i Oslo 
Bente Sandvik, Human Etisk Forbund 
Anne Grete Spæren Rørvik, DOTL 
Senaid Koblica, Islamsk Råd Norge 
Unni Helland, Fjell skole  
Johan Baumann, Drammen Bystyre (H)  
Lise Christoffersen, stortingsrepresentant 
(Ap) 
 
Avslutning 14.30 
 

 
5 år har gått siden DOTL ble stiftet i Drammen.  
Foto: Drammens Tidende 
 
 

http://www.drammensacred.no


Videre dagsprogram  
 
15.00 – 16.00 Fra Bragernes torg  
Byvandring med markering/lesning og 
symbolhandinger 
Byvandring med tro- og livssynsmarkeringer 
Som en markering av DOTLs 5-årsjubileum 
vandrer vi sammen gjennom byen fra 
Bragernes til Strømsø med noen stopp. 
Vandringen vil ta oss noen skritt videre i 
markeringen av respekt og toleranse: Vi har 
markeringer ved byens to torg og stopper ved 
et livssyns-kontor, en moské, en kirke og ved 
noen kjente 
punkter i bybildet. 
Oppmøte: 
Bragernes torg.  
  
 

Drammen Sentrum Moské 
blir et av stoppestedene. 

 
17.00 Union Scene, Black box  
Vandreutstillingen Maitreya Heart Shrine 
Relic Tour besøker Drammen 
Utstillingsåpning Maitreya Heart Shrine Relic 
Tour 
Fra 2001 har denne utstillingen vært på 
vandring over hele verden. Lama Zopa 
Rinpoche har samlet de perlelignende 
krystaller fra asken etter kremerte 
buddhamestre som vises i utstillingen. 

Relikviene og utstillingen bærer med seg 
mestrenes åndelige innsikt, visdom og 
medfølelse. Velsignelseshandling for de som 
ønsker det. 
Utstillingen er åpen fredag 17-19,  
lørdag 10-19 og søndag 10-19. 
 
 
19.00 Bragernes kirke  
Som skrevet står:  
En reise med Abrahams 
barn 
Over 70.000 mennesker 
har sett Svein Tindbergs 
teater-forestilling om 
hans møte med hellige 
tekster og tradisjon i 
jødedom, kristendom og 
islam. I en spesial-forstilling for Drammen 
Sacred Music Festival, leser og forteller 
Tindberg om hans lange reise med Abrahams 
barn. Ensemble Lakonia deltar med musikk. 
Forestillingen åpnes med en hilsen til DOTL 
ved Fylkesmann Kirsti Kolle Grøndahl. 
 
21.00 Union Scene Multisal 2   
Dobbeltkonsert: Bestemor Elises haugianske 
sanger møter folkemusikk fra Madagaskar 
I 2008 kom den kritikerroste CDen ’Elise’ med 
tolkninger i frijazz av religiøse folketoner fra 
Oppdal. Nå presenterer Ingebrigt Håker 
Flaten (kontrabass) dette materialet som Elise 
Flaten originalt sang med Gunvor Fagerhaug 

(sang) og Andreas Bjørkås (fele). I andre del 
av dobbeltkonserten får vi høre gassisk 
folkemusikk med Kilema kvartett. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Påmelding: Innen 1.september til 
ivar@fjellkirke.no Telefon: 41 54 58 49. 
 

Pris: Kr 500,- for seminaret inkl lunsj + 
festivalpass til Drammen Sacred Music 
Festival (17.-22.september). 
 
Betaling til DOTLs konto 1503.09.12680 
senest 1.sept. Husk å merke innbetalingen 
med navn! Det er også mulig å betale i døra.  
 
Sted: Bragernes menighetshus, Kirkegaten 7. 
Parkering v/ Bragernes kirke.   
 

Overnatting: Pakkepris seminar/festivalpass 
+ overnatting på Hotell Union Brygge 
(enkeltrom) kr 1200,-.    
 

Middag er ikke inkludert i prisen. På 
seminaret deler vi ut en oversikt over 
aktuelle spisesteder i Drammen. 
 

Drammen og omegn tros- og livssynsforum 
(DOTL) er en møteplass for mennesker med 
forskjellig tro og livssyn. Forumet ble stiftet i 
2008, har over 20 medlemsforeninger og 
representerer en stor livssynsmessig bredde. 
 

Les mer på www.dotl.no  
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